
ZPRÁVA 

O činnosti okresní odborné rady mládeže Plzeň – sever, předložená shromáždění 

představitelů sborů dobrovolných hasičů,  konaném v obci Druztová 12. listopadu 2022. 

Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči.  

dovolte mi, abych Vás z pověření okresní odborné rady mládeže, seznámil se zprávou o 

činnosti na úseku mládeže našeho okresu v uplynulém roce. 

Odborná rada mládeže v uplynulém období pracovala ve složení: Lucie Benešová SDH 

Horní Hradiště, Kateřina Müllerová SDH Obora, Václav Huspek SDH Úněšov, Jana 

Češková SDH Kožlany, Václav Opatrný SDH Všeruby, Tomáš Polcar SDH Horní Bělá, 

Lukáš Šafr SDH Manětín, Jitka Holá SDH Tučná, Kristina Olejníčková SDH Zruč, Lukáš 

Kubík SDH Město Touškov, Roman Štěpánek SDH Nýřany a Jan Suchý SDH Ledce jako 

vedoucí rady. 

Rada mládeže se během roku schází k pravidelným jednáním a řídí se plánem práce. První 

velkou akcí bylo zahajovací kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 9.října 2021 v Kožlanech. 

Tímto závodem byl zahájen 50.ročník hry Plamen. Podzimní soutěže se zúčastnilo celkem 18 

družstev starších a 18 mladších. V mladší kategorii zvítězila Horní Bělá, druhé místo 

obsadili Ledce a třetí bylo Horní Hradiště. Mezi staršími skončili na třetím místě Ledce, 

druhé místo obsadilo Horní Hradiště a vítězem kategorie starších se stalo družstvo z 

Manětína. Závěrečné kolo k 50.výročí hry Plamen se uskutečnilo 28.-29.5. na hřišti ve 

Všerubech. Závěrečného kola 50. ročníku hry Plamen se zúčastnilo dvacet jedna družstev 

mladších a osmnáct družstev starších. Vítězi se stali v kategorii mladších mladí hasiči 

z Horní Bělé a v kategorii starších děvčata a chlapci z SDH Manětín. Součástí jarního kola 

byla soutěž v běhu na 60m.Celkem se na start postavilo 21starších dívek,24 starších 

chlapců,18 mladších dívek a 17 mladších chlapců.  Oba týmy společně z pár jednotlivci nás 

reprezentovali ve dnech 11.-12.6. na krajském kole v Klatovech. Nakonec si družstvo 

z Horní Bělé přijelo do Klatov pro 2.místo a i Manětín bojoval jako lev a nakonec 

rozhodoval požární útok bohužel rozhodlo 46 desetin, které odsunulo družstvo na konečné 

druhé místo. Vítězem krajského kola se stala Žákava (PJ).V jednotlivcích nás ve starších 

dívkách reprezentovaly dvě závodnice na 6.místě skončila Tereza Houdková SDH Ledce a 

na 14.místě Stella Pašková SDH Mrtník, v kategorii starších chlapců již bylo více závodníků 

z našeho okresu, nejlepší umístění měl Jakub Pirner SDH Manětín, který skončil druhý, na 4. 

místě skončil David Vild SDH Tlučná, Jakub Koudele SDH Bučí obsadil 8.místo,Jakub 

Šubrt SDH Kaznějov obsadil 14.místo a Jan Racek SDH Chotíkov obsadil 23.místo, mladší 

chlapce reprezentoval Matyáš Walter SDH Horní Bělá, který obsadil 3.místo, Luboš 

Urbánek SDH Obora obsadil 4.místo, Dominik Roub SDH Kožlany obsadil 9.místo, Martin 

Hakr SDH Bučí obsadil11.místo, Jan Randa SDH Horní Bělá obsadil 12.místo, David Smola 

17. místo, Václav Smejkal SDH Všeruby 20.místo a Adam Koudele SDH Bučí 21.místo, 

mladší dívky se umístily takto: Adéla Stánková SDH Horní Bělá obsadila 1.místo, Klára 

Horáčková SDH Chotíkov 2.místo, Natálie Plášková SDH Všeruby 5.místo, Natálie Opatrná 

SDH Všeruby 9.místo, Adéla Mohelnická SDH Horní Bělá 10.místo, Anita Blechová 

13.místo a Nicol Heidenreichová SDH Obora obsadila 16.místo. 

     MČR v běhu na 60 m jednotlivců se uskutečnilo 25. září v Benešově. Náš okres 

reprezentovalo celkem 10 mladých hasičů.  

        Soutěž dorostu se na našem okrese odehrává v rámci Memoriálu Vendulky Fránové. 

Tato soutěž se konala po dvouleté pauze 14. května na stanici HZS na Košutce, za účasti 59 



dorostenců a dorostenek v běhu na 100 metrů překážek. V disciplíně výstup na věž startovalo 

28 závodníků. 

      Krajské kolo dorostu se konalo 18.června v Plzni. Náš okres reprezentovaly dorostenky 

z Úněšova a tým dorostenců z Manětína. Oba zástupci krajské kolo vyhráli, a proto měli 

právo reprezentovat Plzeňský kraj na MČR. MČR dorostu se uskutečnilo 1. - 3.7.2022 v Ústí 

nad Labem. Dorostenci z Manětína obsadili 12.místo a dorostenky z Úněšova MČR vyhrály, 

a tím obhájili prvenství z roku 2021. Zároveň obsadila Šárka Hájková 1.místo v běhu na            

100 m překážek a na 2.místě skončila Iva Babková. Ve štafetě 4x100m skončil tým 

dorostenek opět na 1.místě. 

            Jednou z aktivit ORM je vzdělávání rozhodčích a vedoucích mládeže. Školení 

vedoucích proběhlo 2.- 4. dubna 2022 v kulturním domě v Hromnici. Vyškolit se přijelo 

celkem 114 vedoucích, kteří měli možnost získat nové kvalifikace, popřípadě si své již 

dosažené kvalifikace obnovit či navýšit. Celková vzdělanost vedoucích a instruktorů je 

bezesporu základním kamenem úspěšného vedení dětského kolektivu.  

Obsah školení byl čerpán z různých učebních materiálů a snahou bylo poutavou formou 

proškolit nejdůležitější oblasti potřebné pro činnost vedoucího či instruktora kolektivů 

mládeže SH ČMS. Neděle se nesla v duchu závěrečných zkoušek. Vedoucí museli splnit 

písemný test, praktickou i ústní zkoušku.  

Získáno tak bylo 30 nových kvalifikací. Další vedoucí si své již získané kvalifikace obnovili. 

Tradiční podzimní setkání vedoucích proběhlo v kulturním domě v Kozolupech. Školení 

bylo hlavně zaměřeno na proškolení nových směrnic hry Plamen, které vyšly v platnosti              

k 1. září letošního roku. Zaznělo i pár slov k pojištění vedoucích a dotacím MŠMT a PK. 

Následně bylo odsouhlaseno nové organizační zabezpečení 51. ročníku hry Plamen. Přítomní 

byli seznámeni ze skutečností, že pro letošní rok nebude uspořádáno podzimní kolo. Tato 

soutěž byla pro letošní rok nahrazena soutěží pod názvem O pohár vedoucího OORM a 

uskutečnila se 8.10. ve Stýskalých. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 mladších družstev, 20 

starších družstev a 9 družstev dorostu. 

     Poslední velkou akcí, co OORM pořádala bylo setkání k 50.výročí hry Plamen. Setkání se 

uskutečnilo 15.října v Centru Caolinum Nevřeni. Celé setkání se neslo v přátelské atmosféře, 

jelikož byli pozváni mladí vedoucí, ale i ti co před 50ti lety hru Plamen zakládali. Všem 

přítomným byl předán pamětní zápich a diplom k 50.výročí hry Plamen. Celá akce byla 

v krásném prostředí v duchu milého popovídání a hlavně vzpomínání. 

 

               Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči. Vyslechli jste 

zhodnocení činnosti na úseku mládeže na okrese Plzeň – sever, vím že předložená zpráva 

zdaleka neobsahuje veškeré činnosti s mládeží probíhající na našem okrese, jsem si vědom 

velké činnosti s mládeží v okrsku Nýřansko. Je třeba neopomenout i činnost mladých hasičů 

z SDH Kralovice a našla by se jistě celá řada dalších příkladů. Závěrem bych rád poděkoval 

všem, kteří se podíleli na přípravě soutěží mladých hasičů či organizaci školení jejich 

vedoucích. Poděkování patří také všem reprezentantům našeho okresu, ať na krajských či 

republikových soutěžích. V neposlední řadě mé poděkování směřuje také všem vedoucím 

mladých hasičů, kteří ve sborech s mládeží pracují. Jejich práce je velmi obětavá a málokdy 

oceněná dle zásluh. 

 

 

         Jan   S u c h ý 

         vedoucí OR mládeže 
 


